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 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Nu se permit mottourile.
 Timpul de lucru: 3 ore.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde corect cerinţelor formulate în sarcinile de lucru:

A. Cât vezi cu ochiul, verde, păpurişul B. O plajă fără margini, şi în zare
Se-ndoaie-n vântul serii, foşnitor. Stă marea aspră, întunecată şi grea.
Din când în când şi-arată luminişul Nimeni nu trece – nimic nu tresare,
Un ochi de apă moartă. Un cocor Toate se caută-n inima mea.

Cu aripa deschisă se ridică Pe nisipul întins cresc spini,
Din stuf, sfâşietor de trist scâncind, Spini cu frunzele grele de pluş
Sau cai tătari, dând roată fără frică, Şi cu flori de-o aromă ciudată,
Sălbăticiţi, nechează pe un grind1. Şi răsar scoici albe, sidefii,

În care marea şuşoteşte câteodată.
Amurgu-mbracă Delta toată-n aur
Cu turla unui sat lipovenesc, Bărci mari şi negre se-nşiruie pe ţărm
Dar umbrele ostroavelor de plaur2 Ca nişte delfini adormiţi –
Albastrul cenuşiu îl împânzesc. Mai departe pustiul străbate,

Şi tăcerea ca o ceaţă nevăzută,
Vaporul taie noaptea şoptitoare Plutind din larg se-aşază peste toate.
Şi valul ce se-ntunecă-ntruna,
Când cele cinci coline cresc în zare, Seara ce trebuia să apară n-a mai sosit.
De aur vânăt cum e pruna. Să mă-ntind pe nisip, în această privelişte

(Ion Pillat, Amurg în Deltă) Vreau să mă ascund undeva, să mă pierd.
Iată, spinii au venit lângă mine
Şi florile lor albe fără rost le desmierd.

De-acum lăsându-mi pleoapele
Ca două scoici să cadă,
Aş putea închide ochii – nu mai am ce vedea…
Toate rămân doar în vuietul mării,
Toate se caută-n inima mea.

(A.E.Baconsky, Ţărm singuratic)

1 grind – mică ridicătură de pământ de formă alungită, rezultată din depuneri aluvionare;

2plaur – vegetaţie acvatică compactă, care formează insule plutitoare la suprafaţa apei.
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SUBIECTUL I – Lectura – 80 de puncte

A.  Înţelegerea textului - 16 puncte

1.Precizează două trăsături comune ale textelor lirice propuse, având în vedere că ambele reprezintă descrieri
literare în versuri. 4 puncte
2.Comentează, în 6-8 rânduri, semnificaţia unei imagini artistice selectate dintr-un text suport,la alegere. 12
puncte
B. Scriere despre textul literar - 25 de puncte

Într-o compunere de 25-30 de rânduri, interpretează semnificaţiile/mesajul celor două poezii, utilizând,
pentru exemplificare, secvenţe din ambele texte propuse.

Nu se punctează informaţiile de teorie literară care nu au legătură cu tema propusă şi care nu sunt explicate
şi aplicate pe  texte!

C. Scriere imaginativă - 25 de puncte

Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două texte, alcătuieşte o compunere descriptivă, de 20-25 de
rânduri,  în care să utilizezi următoarele sintagme: albastrul cenuşiu îl împânzesc; cinci coline cresc în zare;
inima mea;  frunzele grele de pluş.

Pentru a obţine punctajul maxim, vei avea în vedere următoarele repere:

 propunerea unui titlu sugestiv; (4p)
 respectarea relaţiei dintre titlul compunerii şi conţinutul de idei şi sentimente;                          (3p)
 punerea în evidenţă a propriilor trăiri, sentimente, atitudini, ca expresii ale subiectivităţii; (4p)
 utilizarea descrierii ca mod de expunere predominant; (3p)
 introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate;                                                         (3p)
 folosirea adecvată a cel puţin trei figuri de stil diferite; (3p)
 viziunea originală asupra temei propuse; (5p)

Redactarea pentru compunerile de la punctele b şi c – 14 puncte
- unitatea compoziţiei – 2p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3p.; coerenţa textului – 2p.;

ortografie – 3p. (0-1 greşeli-3p.; 2-3 greşeli-2p.; 4 greşeli-1p.; peste 4 greşeli-0p.); punctuaţia şi aşezarea în
pagină – 2p.; respectarea limitelor de spaţiu indicate – 2p.

SUBIECTUL al II-lea – 10 puncte

Redactează un text, de 10-15 rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre singurătatea fiinţei umane, având în
vedere şi versurile :” Toate rămân doar în vuietul mării,/ Toate se caută-n inima mea.”

SUBIECTUL al III-lea – 20 de puncte

1. Alcătuieşte două enunţuri, în care substantivul inima să intre în componenţa unor expresii / locuţiuni. 4
puncte

2. Menţionează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în secvenţele: ,,Seara ce trebuia să apară n-a mai
sosit./Să mă-ntind pe nisip, în această privelişte/Vreau să mă ascund undeva, să mă pierd./ Iată, spinii au
venit lângă mine/ Şi florile lor albe fără rost le desmierd.” 6 puncte

3. Stabileşte funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în enunţul De-acum lăsându-mi pleoapele/ Ca două scoici
să cadă,/ Aş putea închide ochii – nu mai am ce vedea… 6 puncte

4. Construieşte câte un enunţ, prin care să ilustrezi două funcţii sintactice diferite ale unui pronume posesiv în
cazul G. 4 puncte
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CLASA a VII-a

BAREM DE NOTARE ŞI CORECTARE

SUBIECTUL I – Lectura – 80 de puncte
A. Înţelegerea textului - 16 puncte
1. Precizarea a două  trăsături comune ale textelor lirice propuse  (2p+2p)

4p
2. - Selectarea corectă a unei imagini artistice

2p
- Explicarea clară, nuanţată, convingătoare a semnificaţiei imaginii alese, cu referire la procedeul/

procedeele artistic(e)
9p

Explicarea neconvingătoare, ezitantă, cu referire la procedeul/procedeele  artistic(e)
5p

Explicarea neconvingătoare, ezitantă, fără referire la procedeul/procedeele  artistic(e)
2p

Răspuns eronat sau omiterea răspunsului
0p
- Încadrarea în numărul de rânduri solicitate/ nerespectarea cerinţei

1p/ 0p

B. Scriere despre textul literar - 25 de puncte
1. Prezentarea nuanţată a mesajului/a semnificaţiilor, prin raportare la textele date / prezentare parţial
nuanţată, absenţa abordării comparative/ formulare confuză, schematică – 10p/ 6p /3p
2. Motivarea prin exemplificări/explicaţii clare şi personale, adecvate contextului / motivarea parţială,
lipsită de originalitate, cu referiri sporadice la cele două texte / explicaţii sumare, fără exemplificări – 8p
/ 4p / 2p
3. Originalitate în valorificarea informaţiei (prezentarea punctului de vedere personal în relaţie cu textul;
abilitatea de a formula judecăţi de valoare şi capacitatea de interpretare critică) / valorificarea
neconvingătoare a informaţiei / lipsa abilităţii de a formula judecăţi de valoare - 6p / 3p / 0p
4. Încadrarea compunerii în limita de spaţiu indicată/ Încadrarea parţială în limita de spaţiu indicată
1p/0p
Nu se punctează informaţiile de teorie literară care nu au legătură cu tema propusă şi care nu sunt
explicate şi aplicate pe texte!

C. Scriere imaginativă - 25 de puncte
- propunerea unui titlu sugestiv/titlu banal/omiterea sarcinii - 4p/2p/0p.
- respectarea relaţiei dintre titlul compunerii şi conţinutul de idei şi sentimente / parţial - 3p/1p
- punerea în evidenţă a propriilor trăiri, sentimente, atitudini, ca expresii ale subiectivităţii - 4p
- utilizarea descrierii ca mod de expunere predominant - 3p
- introducerea în compunere a tuturor structurilor indicate (3x1p) - 3p
- folosirea adecvată a cel puţin trei figuri de stil diferite (3x1p) - 3p
- viziunea originală asupra temei propuse /schematism, clişee în exprimare – 5p/3p/1p
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Redactare (pentru ambele compuneri, b şi c: 14 puncte)
- unitatea compoziţiei – 2p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 3p.; coerenţa textului – 2p.;
ortografie – 3p. (0-1 greşeli-3p.; 2-3 greşeli-2p.; 4 greşeli-1p.; peste 4 greşeli-0p.); punctuaţia şi aşezarea
în pagină – 2p.; respectarea limitelor de spaţiu indicate/nerespectarea limitelor de spaţiu – 2p/0 p.

SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii – 10 puncte
- exprimarea nuanţată, argumentată a opiniei despre singurătatea fiinţei umane/ exprimarea ezitantă,
parţial argumentată a opiniei / încercare de a exprima o opinie – 10p./6p./3 p.

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării – 20 de puncte
1.- Precizarea corectă a expresiilor / locuţiunilor (de exemplu: din inimă, după pofta inimii, a unge la
inimă, a-şi călca pe inimă, a-şi lua inima-n dinţi, cu inima uşoară, a i se rupe inima, a rupe inima
târgului etc.) - 2x1p = 2p

-Alcătuirea corectă a celor două enunţuri – 2x1p = 2p
2. Precizarea corectă a valorii morfologice pentru cele şase cuvinte (de exemplu: Seara – substantiv

comun, mai – adverb de mod/ modalitate/ fără funcţie sintactică, această – adjectiv pronominal demonstrativ
de apropiere, Iata – interjectie predicativă, lor- pronume personal, să –conjuncţie subordonatoare
- 1px6 = 6p

3. Precizarea corectă a funcţiei sintactice pentru cele trei cuvinte (de exemplu: -mi – atribut pronominal,
pleoapele – complement direct, închide – complement direct – 2px3 = 6p

4. Construirea corectă a celor două enunţuri. 2x2p = 4p

10  puncte se acordă din oficiu.
TOTAL : 120 de puncte


